رفيق محمود طرﯾق االسالمی

رفيق محمود طرﯾق االسالمی در سال  1327در ﯾک خانوادۀ بازاری و به شدت
مذھبی و سنتی در اصفھان به دنيا آمد .پدرش قماش فروش بود .قِدمت مبارزات
سياسی – مذھبی خانواده اش به انقالب مشروطيت می رسيد .مادر محمود نيز از
ﯾک خانوادۀ بورژوازی بازاری و مذھبی و ﯾک مسلمان مؤمن و متعصب بود که ساليان
درازی را در مکتب " خانم امين" ) ﯾکی از مشھورترﯾن و با نفوذترﯾن مدرسين مذھبی
مذ" پرداخته و مدارج مختلف فقه را تا مرحله ای تحصيل کرده بود که
اصفھان( به " تل ّ
به قول خود محمود » ،اگر زن نبود ،می توانست مرجع تقليد شود«.
محمود تا مدتی پس از اتمام دبستان ،اجازۀ رفتن به دبيرستان را نيافت ،زﯾرا
پدرش معتقد بود که دبيرستان جای پسران فاسد است! او که سرانجام به خاطر
پافشاری بسيار ،موفق به جلب رضاﯾت پدر شده بود ،روزھا در حجرۀ پدر کار می کرد
و شب ھا به تحصيل در دبيرستان می پرداخت .در ھمين سال ھا تحت تأثير خانواده و
فضای بازار ،به سياست کشيده شده و در پانزده سالگی ) (1342به خاطر پخش
اعالميﮥ خمينی دستگير شده بود .پس از آزادی از زندان با وساطت آﯾت ﷲ خادمی و
ﯾک آخوند درباری ،محمود کماکان در ھمان راه تارﯾک به پيش می رفت و در ابتدای
ورود به دانشگاه تھران نيز با محافل دانشجوئی طرفار خمينی ھم کاری می کرد.
م دست
برای محمود که از ﯾک خانوادۀ بازاری و فردی مذھبی بود ،طبيعی ترﯾن و د ِ
ترﯾن قدم

جھت فاصله گيری از ارتجاعيت خمينی و ارتقاء آگاھی سياسی خود،

گراﯾش به خط ضد امپرﯾاليست و دمکراتيک سازمان مجاھدﯾن سابق بود .او پس از
پيوستن به " سازمان مجاھدﯾن خلق" ،از تحصيالت دانشگاھی دست کشيده ،به

زندگی نيمه مخفی و مخفی روی آورد و به عنوان کارگر ساده در کارخانه " آﯾدا" در
اصفھان ،شاگرد راننده ،شاگرد مکانيک در ﯾک تعميرگاه اتومبيل و کارگر کشاورزی به
کار پرداخت.
رفيقی در خاطرات خود از رفيق محمود می نوﯾسد » :ﯾک بار ساواک شاھف
محمود را شناسائی و اقدام به دستگيری او در ﯾکی از خيابان ھا می کند .رفيق
متوجه تعقيب شده ،وارد کوچه ھای فرعی می شود .ساواکی ھا که منطقه را
محاصره کرده بودند ،او را دنبال می کنند .محمود در حال فرار ،سرپيچ کوچه ای فوراً
پالتو بزرگ خود را دراورده روی پشت بام خانه ای می اندازد و با حالتی عادی به
عنوان ﯾک عابر پياده مسير رفته را برمی گردد و ساواکی ھا که دنبال مرد پالتو پوش
بوده اند ،به سرعت از کنار او رد می شوند و محمود خود را از محاصره خارج می
سازد« !
در سال  ،1354ھنگامی که محمود در " گردآباد" اصفھان ساکن بود و در کارخانﮥ "
آﯾدا" کار می کرد ،دو نفر از ﯾک گروه مذھبی بی ارتباط با او که اتفاقاً در ھمان محل
زندگی می کردند ،در اثر انفجار بمبی که روی موتور سيکلت حمل می کردند ،کشته
می شوند و ساواک در خانه گردی برای دستگيری دﯾگر افراد گروه ،به محمود نيز تنھا
به خاطر پيدا شدن ﯾک جلد کتاب به نام " نھضت مقاومت فلسطين" در اتاقش – که با
محمل زندگی او به عنوان ﯾک کارگر ساده ھم خوانی نداشت – ظنين می شود و
مأمورﯾن ساواک در اتاق اجاری او به انتظارش می نشينند .محمود در راه بازگشت از
کارخانه در سر قراری حاضر شده ،اسلحه و سيانورش را تحوﯾل ﯾکی از ھم رزمانش
می دھد و غير مسلح به خانﮥ خود بر می گردد .به محض آن که متوجه حضور
مأموران در اتاقش می شود ،اقدام به فرار می کند ،اما در اثر شليک مأمورﯾن و زخمی
شدن از ناحيﮥ پا ،دستگير می شود .محمود در ساواک اصفھان ،لب از لب باز نمی
کندو به تھران فرستاده می شود .در "کميتﮥ مشترک" و اوﯾن ،مقاومتی جانانه می
کند و ابتدا به اعدام محکوم می شود و بعد در اثر "فضای باز سياسی" معروف به
"جيمی کراسی" و اثرات آن در کاھش فشار بر زندانيان سياسی ،محکوميت وی به
حبس دائم تقليل می ﯾابد.
رفيق حسن حسام ،در خاطرات خود از رفيق محمود در بند  " 3کميتﮥ مشترک"
تھران می نوﯾسد » :ناگھان در سلول باز شد و مآموران ،جوان بلند باالئی را با

خشونت انداختند توی سلول و محکم در را بستند و رفتند .به محض اﯾن که در بسته
شد ،تازه وارد دست کرد توی جيب ھاﯾش و مھره ھای شطرنج و تخته نردش را که با
خمير و دوده ی بخاری درست کرده بود با خنده و چاالکی بيرون آورد و رﯾخت وسط
سلول .بعد از کمر شلوارش دو نخ سيگار و ﯾک سنجاق قفلی در آورد و گذاشت وسط
و با خنده گفت:
 سالم رفقا ،شطرنج و تخته برای بازی ،سيگار برای صفا ،سنجاق ھم برای دوخت ودوز!
سرش از دو قسمت شکسته و باند پيچی شده بود .کنار گوش چپش ھنوز خون
خشک شده باقی مانده بود و زﯾر ھر دو چشمش از شدت خون مردگی ،سياه شده
بود .پشت دست ھا آماس کرده و ھر دو پای ورم کرده و خون آلودش باند پيچی شده
بود .با اﯾن ھمه با آن قامت تکيده و بلندش چنان فرز ،چنان سرحال می نمود که گوئی
ھمين حاال از ﯾک مھمانی برگشته است!
سلول ھای بند سه کميته را اگر چه برای ﯾک نفر ساخته بودند و اسمش را
گذاشته بودند " انفرادی"؛ اما ما سه نفر توی آن زندانی بودﯾم و حاال با تازه وارد شده
بودﯾم چھار نفر! اﯾن رسم زندان است که وقتی تازه واردی از راه می رسد ،قدﯾمی ھا
خودشان را معرفی می کنند و موارد اتھامشان را می گوﯾند ،بعد تازه وارد خودش را
معرفی می کند .نوبت به او که رسيد با لھجﮥ غليظ اصفھانی گفت:
 من محمود طرﯾق االسالمی ،اھل اصفھان ھستم .در رابطه با مجاھدﯾن دستگيرشده ام.
با شنيدن اﯾن نام ﯾکه خوردم .چون قبل از بازداشتم در روزنامﮥ کيھان خوانده بودم
که خراب کاری به نام محمود طرﯾق االسالمی در ﯾک درگيری مسلحانه در گرد آباد
اصفھان ،کشته شده است .ھمين خبر را به او گفتم .در جواب با خنده گفت:
 آره ،اﯾنجا خبرش را توی بيمارستان نشانم دادند .حتّا بھم گفتن که خانواده اممر و گنده
سر و ُ
مراسم ترحيم و چھلم مرا ھم روبراه کردن! با اﯾن حال می بينی که ُ
جلوت نشسته ام.

و زندگی چھار نفرۀ ما شروع شد .از ما چھار نفر ،سه نفر به خاطر جراحات عميق
پا ھا نمی توانستيم روی پاھامان راه بروﯾم .به جای راه رفتن ،به اجبار روی زمين می
سرﯾدﯾم .اما محمود به طور شگرفی می کوشيد اﯾستاده و با پاھای لِه شده اش راه
ُ
برود .ھر روز صبح ،درِ سلول باز می شد و محمود را می بردند و سرِ ظھر لِه و لَورده
برش می گرداندند .نھارمان که تمام می شد ،دوباره او را می بردند و طرف ھای
غروب برمی گرداندند .گاھی وقت ھا ھم ظھر پيداﯾش نمی شد و ما را دچار تشوﯾش
می کرد .اما ھر وقت که داخل سلول می شد ،با آن که داغان تر از پيش بود ،با ھمان
خندۀ ھميشگی اش می زد به شوخی:
 بلن شين بی کاره ھا! از صبح تو سلول کپيدﯾن و ھی می خورﯾن و می خوابين،آخر از من ﯾاد بگيرﯾن .باالخر برا خودم شغلی دس و پا کردم .کارمند رسمی ساواک!
شغلش اﯾن بود :صبح ھا در ھمان اتاق بازجوئی از مچ دو دست آوﯾزانش می
ه
کردند .در ھمان حال ﯾا با کابل می کوبيدند به پشت پاﯾش ،روی اندامش و ﯾا ت ِ
سيگار را روی بدنش خاموش می کردند .وقتی که بيھوش می شد ،صندلی را می
گذاشتند زﯾر پاﯾش و بدون اﯾن که دست ھاﯾش را باز کنند ،آب سرد به روﯾش می
گ
رﯾختند تا به ھوش آﯾد .ﯾک ساعت بعد حرکت از نو! گاھی وقت ھا ھم که آن روی س ِ
بازجو باال می آمد ،او را می بردند روی تخت اتاق حسينی می بستند و تا جان داشت
می گرفتندش به شالق .ﯾا به " آپولو" بسته می شد ﯾا ساعت ھا توی فلکه با دست
بند قپانی انتظار بازجو را می کشيد!
اﯾن پنجمين دور بود که می رفت زﯾر شکنجه .ھر بار ﯾکی را می گرفتند ،اطالعاتی
که محمود نداده بود ،لو می رفت؛ و آن وقت محمود می رفت زﯾر بازجوئی! بعد آنقدر
می خورد تا بازجو را ذله کند و خود بازجو اعتراف کند که چه اطالعات تازه ای از
محمود بدست آورده است .آن وقت محمود خودش را می زد به آن راه که ای وای .اﯾن
مطلب ﯾادم رفته بود بنوﯾسم .و قول می داد که اﯾن آخرﯾن اطالعاتی است که دارد.
سه ھفته بعد وقتی که تمام رمقش تمام شده بود ،برده بودندش بيمارستان
شھربانی!«.
رفيق محمود که در طول مبارزات سياسی و ارتقاء آگاھی انقالبی خود سرانجام
به سوسياليسم علمی رسيده و مارکسيسم – لنينيسم را به عنوان راه نمای مبارزه

خود برگزﯾده بود ،در بھمن ماه  1357جزو آخرﯾن دسته زندانيان سياسی ،توسط
انقالب مردم از زندان آزاد شد و به اصفھان برگشت و روی دست مردم به خانه اش
برده شد .از ھمان ابتدا در تقابل سياسی با خانواده اش که از خمينی حماﯾت می
کردند ،ناگزﯾر از ترک خانه و اجاره ﯾک اتاق مستقل برای زندگی و فعاليت سياسی
خود گردﯾد .با استقبال شدﯾدی که محافل روشنفکری چپ اصفھان از رفيق محمود به
عنوان ﯾک چھرۀ سرشناس در اصفھان که سابقﮥ مبارزه و زندان داشته است ،به عمل
آورده و امکاناتی که برای تداوم مبارزه اش فراھم کرده بودند ،وی به تشکيل و
سازمان دھی ھسته ھای مطالعاتی مرکب از دانشجوﯾان و بعضاً زندانيان سياسی
سابق ،به منظور تروﯾج مارکسيسم اقدام نمود و ادارۀ کلبﮥ اﯾن ھسته ھا را شخصاً
به عھده گرفت .ھمين ھسته ھا که به زودی مطالعﮥ " سلسله بحث ھای راه کارگر"
نيز در برنامﮥ آنھا گنجانده شد ،پی ھای آتی تشکيالت راه کارگر در اصفھان و چھار
محال بختياری بودند که به دست رفيق محمود رﯾخته شدند .اﯾن ھسته ھا پيش از
اعالم موجودﯾت "راه کارگر" ،در حوادث سياسی ،با کمال جدﯾت و در حد توان خود
مداخله می کردند .عالوه بر کينﮥ کور مذھبی ،فعاليت سياسی رفيق محمود نيز
دشمنی طرفداران رژﯾم خمينی در اصفھان را عليه او تيز می کرد .از جمله موضع
گيری انقالبی رفيق محمود در قبال درگيری حزب اللھی ھا با دانشجوﯾان مترقی و
انقالبی دانشگاه اصفھان و تحصن دانشجوﯾان در ساختمان دادگستری به خاطر کشته
شدن دانشجوی مبارز ناصر توفيقيان ،خشم مرتجعين مذھبی را به اوج رسانده بود.
در ھمان اوائل حاکميت خمينی " ،حزب ﷲ" که از نفوذ و فعاليت محمود در وحشت
افتاده بود ،در کتابی وی را از "ائمﮥ کفار" ناميده ،با صدور حکم قتل او ،قصد ترور وی را
کرد ،اما رفيق محمود با ھُ شياری از چنگ موتورسواران مسلح که در تعقيب او بودند،
گرﯾخت.
در سال  59که رفرميسم حزب تودۀ خيانت پيشه با توسل به تئوری قالبی ضد
امپرﯾاليستی اش ،ھمکاری ضد انقالبی با رژﯾم والﯾت فقيه را توجيه و تروﯾج می کرد،
رفيق محمود با قاطعيتی بی خدشه در برابر مرتدﯾنی در تشکيالت اصفھان " راه
کارگر" اﯾستاد که ابلھانه مجذوب اﯾن تئوری ھا می شدند .او در دفاع از خلوص
اﯾدئولوژﯾک و خط مشی انقالبی سازمان استوارانه جنگيد و به احدی امان و امتياز
نداد .برادر ﯾکی از توده ای مسلکانی که پس از جدائی از " راه کارگر" به دفتر منتظری
و سپاه رفته ،اطالعات خود را در اختيار آنان قرار داده و امان نامه گرفته بود ،ھنگامی

که توسط پدر و مادر خود به سپاه معرفی گردﯾد و دستگير شد ،نشانی منزل رفيق
محمود را در اختيار دشمن گذاشت.
در چھاردھم تيرماه سال  1360خانه رفيق محمود – در حالی که جلسﮥ کميتﮥ
اصفھان در آن داﯾر بود -محاصره و مورد تھاجم پليس قرار گرفت و کليﮥ اعضاء کميته،
رفقای شھيد و قھرمان محمد جواد کلباسی ،احمد ثابت جو ،بھروز کرمی ،محمود
طرﯾق االسالمی )و ﯾک عضو دﯾگر که پس از دستگيری با رژﯾم ھمکاری کرد( ھمگی
دستگير شدند.
در روزھای بعد از  30ام خرداد خونين ،که ھر روز ليست صد تا دوﯾست تيرباران از
سوی

رژﯾم

اعالم

می

گشت

و

محمدی

گيالنی

دستور

می

داد:

» زخمی ھا را تمام کش کنيد!« ،حکومت اسالمی به منظور " تشوﯾق" مادران به
معرفی فرزندان انقالبی شان به دژخيمان و برای دھن کجی به ھمﮥ مادرانی که با از
دست دادن جگر گوشگان خود فرﯾاد نفرﯾن برمی کشيدند ،تصميم گرفت مادر رفيق
محمود را که شناخت کافی از ميزان تعصب مذھبی و سرسپردگی اش به رژﯾم وجود
داشت ،به عنوان " مادر نمونه" به جامعه معرفی کند .پليس زندان که با ھمکاری و
دسيسه مشترک اﯾن جانور " نمونه" ،مالقات رفيق محمود را با او در " باغ کاشفی"
ترتيب داده بود ،با تدارک قبلی به صدابرداری و فيلم برداری مخفی )که تنھا رفيق
محمود از آن خبر نداشت( مبادرت کرد.
رفيق محمود که در زندان ھای شاه نيز در " خود را به کوچﮥ علی چپ زدن" و "بی
گناه" نمائی برای بازی دادن پليس و حراست از اطالعاتش مھارت داشت ،اﯾن بار برای
رھائی خود از چنگال دشمن و پيوستن مجدد به سنگرھای نبرد انقالبی و ھم
رزمانش ،تصميم به خام کردن دشمن گرفته و قصد آن داشت به تاکتيک استفاده از
نفوذ خاص مادر " فقيه" خود در ميان فقھای حاکم متوسل شود .از اﯾن رو برای نرم
کردن مادرش که برای ضبط صدا و ثبت در فيلم ،مدام با صدای بلند تکرار می کرد" :
من حاضرم به دست خودم تو را اعدام کنم" ،می کوشيد وانمود کند که از گذشته
پشيمان شده ،به خمينی وفادار است و حاضر است دست او را ببوسد!
نماﯾش مکرر اﯾن فيلم در تلوﯾزﯾون در روزھای متوالی که اساساً به منظور معرفی
" مادر مسلمان نمونه" صورت می گرفت ،ھرچند در طی آن کوچک ترﯾن اھانتی از

جانب رفيق محمود نسبت به آرمان و سازمانش صورت نگرفته بود ،صرفاً به خاطر آن
که " پشيمانی از گذشته و وفاداری نسبت به خمينی" در آن بيان شده بود ،سازمان
ما را به داوری پيش از وقت در بارۀ رفيق محمود و تقبيح وی در نشرﯾﮥ راه کارگر به
اتھام " ابراز ضعف" واداشت.
ھنگامی که از طرﯾق زندانيان خبر رسيد که جالدان در شکنجه گاه بر سر
کمونيست ھای مقاوم فرﯾاد می کشند » :خيال کردی محمود طرﯾق االسالمی که
حرف نمی زنی؟« ،مدت ھا از اعدام رفيق محمود گذشته بود! مدت ھا گذشته بود ،و
تمامی روابط او با تشکيالت و کليﮥ اماکن و مسئولين تشکيالتی که محمود دست
رسی کامل به آنھا داشت ،مطلقاً سالم مانده بودند ،زﯾرا او " محمود طرﯾق
االسالمی" بود و حرفی نزده بود! ھنگامی که خبر رسيد محمود طرﯾق االسالمی با
مشاھدۀ فيلم مالقات خود با مادرش از تلوﯾزﯾون زندان ،دچار ضربه گشته و نيمی از
بدنش فلج شده بود؛ ھنگامی که خبر رسيد پيکر مچاله و تکيدۀ محمود از فرط
شکنجه 14-13 ،ساله به نظر می رسيد ،اما روحيه اش بسيار قوی بود ،و ھنگامی که
شھرت محمود طرﯾق االسالمی به عنوان ﯾکی از اسطوره ھای مقاومت در بيرون
پيچيد ،مدت ھا از تيرباران پيکر در ھم شکسته و متالشی اش در " باغ کاشفی"
اصفھان گذشته بود.
برای سازمان ما از داوری شتاب زده در بارۀ رفيق طرﯾق االسالمی ،غبن و
پشيمانی و اندوه ابدی برجای مانده و دﯾن سنگينی که جبرانش ميسر نيست.
در برابر اﯾن کمونيست با شرف و استوار که نامش سبب افتخار و گردن فرازی
ماست ،سر تعظيم فرود می آورﯾم و از اﯾمان و پای مردی اش در پيکار با ارتجاعيت،
استبداد و استثمار ،الھام می گيرﯾم.

